
Opskrift 3845 Dedikeret til Helle  

 
Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 6 og 1 tråd af hver kvalitet - 196 (224) 252 m 
op og strik rundt i rib – 2 r, 2 vr i alt 6 cm. Sæt en mærketråd ved omgangens start 

og ved siden i modsatte side – der er 98 (112) 126 m på hver side. Skift til rundpind 
7. Strik 4 omg glatstrik. Strik derefter mønster således: 3 r, strik *8 m hulsno, 6 m 

ret* gentag fra * til * til 11 m før sidemærket, strik 8 m hulsno, 3 r. Sidemærket er 
nået.  Strik igen fra * til * til omg er slut. Strik 11 omg glat.  

Strik mønster på hver 12. omg resten af arbejdet.  
Når arb måler 40 (41) 43 cm deles arb til ærmegab, og strikkes færdig hver for sig.  
98 (112) 126 m.  

 
Ryg: Strik til arb måler 5 cm før hel længde. Strik vendepinde således: (GSR) 

Fra retsiden: Strik til der resterer 9 m på pinden (alle str), vend og strik tilbage til der 
resterer 9 m i modsatte side. Strik og vend, 8 m før forrige vending yderligere 3 

gange i hver side. Strik 3 pinde over alle m. HUSK at alle m der ligner dobbeltmasker 
strikkes som 1 m. Sæt de midterste 26 (30) 34 m til hvile til nakke, og de 36 (41) 46 

m i hver side hvile til skuldre. 
 

 

Størrelse: S oversize (M) oversize L oversize    
Overvidde: 120 (140) 160 cm    

Længde: 
Ærmelængde: 
 

66 
36 

(69) 
(36) 

72 cm 
36 cm 

   

Garn: 
 

Cewec´s Tibet: (24% yak, 55% merino, 21% polyamide, 
25 gram = 190 m)  

Cewec´s Anisia: 
(76% kid mohair, 24% polyamide, 25 gram = 235 m)  

Garnforbrug:  
Tibet fv 27  

Anisia fv 75  
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Pinde: 
 

Rundpind 6 og 7 – 80 cm, strømpepinde 6 og 7, rundpind 
6 – 40 cm. Hjælpepind til snoninger.  

 
Strikkefasthed: 16 m = 10 cm i glatstrik og i mønster på pinde 7 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = 
sammen, hj.p = hjælpepind, GSR – German Short Row 

Mønsterpind:  
 

 
 

8 m hulsno strikkes således: Sæt 4 m på en hj.p foran 
arb, strik de næste 4 m således: slå om, strik 2 r sm, 2 r 

– strik m fra hjælpepinde således: 2 r, 2 r sm, slå om. 

Vendepinde med 
German Short Row 
teknik  

Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran arb, 
træk i garnet, så masken på højre pind strammes til, og 
kommer til at ligne en ”dobbelt” maske. Når der til slut 

skal strikkes en omg over alle masker, strikkes 
denne ”dobbelt maske” som en helt alm maske. 

 



Forstykke: Strik lige op til 11 (12) 13 cm før hel længde. 

Sæt de midterste 10 (12) 14 m på en nål til hvile, og strik hver side færdig for sig. 
Luk videre til halsudskæring, på hver 2. p for 3,2,2,1 (3,2,2,1,1) 3,2,2,2,1) m = rest 

36 (41) 46 m på pinden. Strik til 11 pinde før hel længde. (der hvor vendepinde 
starter på ryggen) Strik vendepinde på samme måde som på ryggen, blot en side ad 

gangen. Ved hel længde sættes skuldermaskerne til hvile. Strik den anden side færdig 
på samme måde blot spejlvendt.  

 
Ærmer:  Slå op med strømpepinde 6, 32 (36) 40 m op og 1 tråd af hver kvalitet. 
Strik rundt i rib, 2 r, 2 vr omg rundt. Strik i alt 4 cm rib. Fortsæt i glat og tag på 

første omg ud til 36 (38) 40 m. Strik i alt 4 pinde glat. Nu startes mønster: Strik 0 (1) 
2 r, *8 m hulsno, 6 r* gentag fra * til * og slut med 8 m hulsno, 0 (1) 2 r. Strik 

derefter 11 omg glat. SAMTIDIG startes udtagninger. Tag ud på 4. omg efter 1. 
mønsterpind. Tag 1 m ud på hver side af omgangens 1. og sidste m. De nye masker 

strikkes med i mønster, når der er masker nok. Gentag udtagningerne på hver 3. omg 
i alt 18 gange til 72 (76) 80 m, SAMTIDIG med der strikkes mønster på hver 12. omg 

gennem hele arb. Ved hel længde lukkes alle m af løst af. 
Strik et ærme mere.  

 
Montering og halskant: Strik skuldrene sammen således: Læg arb ret mod ret. Sæt 

skuldrenes masker på pinde. Med en ekstra strikkepind, strikkes 1 m fra hver p ret 
sammen, samtidig med der lukkes af. Strik den anden skulder sammen på samme 

måde. Sy ærmerne i.  
 

Hals: Med en tynd lille rundpind og 1 tråd af hver kvalitet, samles m op jævnt rundt i 
halsen. Start ved den ene skulder – de hvilende m strikkes ret, ca 76 (76) 80 m. 

Reguler evt maskeantallet på første omg. Strik med lille rundpind 6 rundt i rib,  
*2 r, 2 vr* i alt 3 cm. Luk af i rib.  
 

Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  
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